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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 

1033511-87.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é 

apelante DAIANE DE ALMEIDA NOVAIS e apelada GRÁFICA ESCOLAR 

S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade 

com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA 

BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA 

SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  Nº: 1033511-87.2015.8.26.0602

APELANTE: DAIANE DE ALMEIDA NOVAIS 

APELADA: GRÁFICA ESCOLAR S/A

COMARCA: SOROCABA

JUIZ PROLATOR: JOSÉ CARLOS METROVICHE

Responsabilidade civil – Publicação em blog 
que utilizou foto da autora como se fosse a de 
outra pessoa, investigada pela polícia – 
Extinção sem julgamento do mérito por 
ilegitimidade passiva – Inconformismo da 
autora – Acolhimento em parte – Ao hospedar 
o blog do jornalista, o réu atuou na qualidade 
de provedor de hospedagem – Inteligência do 
art. 19, caput, do Marco Civil da Internet – 
Legitimidade passiva caracterizada – Réu que, 
ao cumprir decisão judicial para retirar o 
conteúdo infringente, não é responsabilizado 
pelos danos morais – Sentença reformada em 
parte – Recurso provido em parte.

VOTO Nº 29100

I - Trata-se de sentença que julgou 

extinto o processo, sem exame do mérito. Confira-se fls. 

105/107.

Inconformada, a autora (fls.109/114) 

requer o prosseguimento do feito ou o julgamento da demanda 

no estado em que se encontra, por considerar a causa madura. 

Alega, em síntese, que: (i) a ré não trouxe dados capazes de 

identificar o autor das postagens, razão pela qual "deverá responder 
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subjetivamente por omissão" (fls. 113); (ii) sofreu abalo moral, pois sua 

imagem foi usada como se fosse a da prefeita de Bom Jardim 

(MA), Lidiana Leite, suspeita da prática de crimes e foragida da 

Justiça; e (iii) a ré é responsável pela publicação da notícia 

com sua foto, pois "hospeda e divulga as informações ali anexadas, com intuito 

comercial" (sic, fls. 113)

O preparo não foi recolhido, em razão 

da gratuidade (fls. 37), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 

117/123).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o 

da sentença apelada.

II - A apelante ajuizou a demanda, em 

novembro de 2015, narrando que, em agosto do mesmo ano, 

um dos jornalistas do apelado publicou, em um blog hospedado 

no domínio do apelado, uma foto sua em uma matéria a 

respeito da prefeita Lidiana Leite de Bom Jardim (MA), 

investigada por suspeita de corrupção (vide fls. 20/23).

Em síntese, alega que o uso indevido de 

sua fotografia como sendo a da referida prefeita lhe causou 

dano moral.

Por essa razão, ajuizou a presente 

demanda objetivando a exclusão do conteúdo infringente e 

indenização moral na quantia sugerida de R$ 60.000,00.
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O juízo da origem extinguiu o processo 

por ilegitimidade passiva (art. 485, IV e VI, do CPC/15), sob o 

fundamento de que:

"Conforme documentos juntados com a contestação, o 

blog hospedado na página "imirante.com/blogs", onde a 

notícia foi publicada é mantido pelo jornalista, Márcio 

Henrique.

Assim, eventual responsabilidade pela publicação é do 

mantenedor desse espaço na Rede Mundial de 

Computadores.

Sem que o jornalista, responsável direto pela publicação 

tenha participado da ação, não há como verificar eventual 

conduta ilícita por parte daquele, o nexo causal e o dano, 

pressupostos essenciais à responsabilização civil (art. 

927 do CC).

A Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça dispõe 

que:

'São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do 

escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação'. 

Não há prova nos autos, que comprove ser o site de 

hospedagem do blog de propriedade do requerido".

III – De início, as razões recursais 

impugnam suficientemente a r. sentença, estando de acordo 

com o art. 1.010 do CPC/15. Por isso, o recurso deve ser 
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conhecido.

IV - Quanto à questão de fundo, é o 

caso de reforma em parte.

A lide se resume à questão de direito, 

uma vez que a publicação de foto pessoal da apelante como 

sendo a da prefeita investigada e a hospedagem do blog do 

jornalista Márcio Henrique no domínio do apelado 

(http://imirante.com/blogs) são fatos incontroversos.

No contexto, ao fornecer o espaço digital 

(subdomínio) para que o jornalista Márcio Henrique mantivesse 

um blog pessoal (fls. 20/23), o apelado agiu na qualidade de 

provedor de hospedagem de conteúdo publicado por terceiro.

Por essa razão, à luz do art. 19, caput, 

do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), o jornal somente 

poderia ser responsabilizado se, após determinação judicial 

específica, não tomasse providências para, no âmbito e nos 

limites técnicos de seu serviço e dentro do prazo assinalado, 

tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Isto é, o apelado é parte legítima para 

figurar no polo passivo, todavia, sua responsabilização por 

danos morais tem natureza diversa: ocorre somente em caso 

de descumprimento da decisão judicial.

No caso, a fls. 43, o apelado noticiou o 

cumprimento da determinação judicial para retirada do 
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conteúdo (fls. 24), não podendo, portanto, ser responsabilizado 

pelos danos morais sofridos pela apelante.

Por fim, descabida a alegação de que o 

apelado deixou de trazer os dados capazes de identificar o 

autor das postagens e que, por isso, deveria ser 

responsabilizado.

Primeiro, porque a inicial sequer suscita 

essa discussão.

Segundo, porque basta ver a 

documentação trazida pela própria apelante para perceber que 

o jornalista está perfeitamente identificado (estão indicados o 

nome e sobrenome, e-mail para contato e, inclusive, 

referências profissionais).

V - Em conclusão, é o caso de reformar 

a r. sentença para julgar a demanda procedente em parte, 

apenas no que diz respeito à exclusão do conteúdo infringente.

Diante da sucumbência recíproca, os 

honorários sucumbenciais para cada patrono ficam fixados em 

10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, e  art. 86, par. ún., do 

CPC/15), observada a gratuidade da apelante (fls. 37).

VI - Ante o exposto, dá-se provimento 

em parte ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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